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Krzysztof Pestka
Radny Rady Miejskiej
w Chojnicach

Pan
Antoni Szlanga
Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnice
INTERPELACJA / ZAPYTANIE
Skierowane do: Burmistrz Miasta Chojnice

W sprawie: zmiany organizacji ruchu na osiedlu nr 2 , os. Bytowskie i ewentualnych

konsekwencjach tej zmiany dla mieszka ń c ów miasta Chojnice

Zwracam si ę do Pana Burmistrza o zajęcie stanowiska w sprawie wprowadzenia zmian w
organizacji ruchu drogowego na osiedlu nr 2, os. Bytowskie. Na Pa ńskie ręce kieruję nastę pujące
pytania:

1 . Z czyjej inicjatywy nastą pi ła zmiana organizacji ruchu drogowego, wraz ze zmian ą

oznakowania na osiedlu nr 2 w Chojnicach?

2. Jakie argumenty przemawia ł y za zmian ą organizacji ruchu na osiedlu Bytowskim?
3. Czy zmiana organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem dróg by ła konsultowana z

Przewodnicz ącym , Zarządem oraz mieszka ńcami osiedla nr 2 w Chojnicach?
4. Dlaczego wprowadzając tak daleko idą ce zmiany w ruchu drogowym , na tak du ż ym

obszarze miasta, nie przesłano informacji mieszka ńcom osiedla , a tym bardziej dlaczego

informacja taka nie została udost ę pniona mieszka ń com miasta poprzez środki masowego
przekazu?

5. Czy uwa ża Pan Burmistrz, że ustawienie znaku D -48 „strefa skrzy żowa ń równorz ędnych ”
na drogach wjazdowych na osiedle wyczerpuje obowią zek zapewnienia bezpiecze ństwa
mieszka ńcom i u ż ytkownikom ruchu drogowego Miastu, jako zarządcy dróg?

6. Dlaczego dokonując zmian organizacji ruchu drogowego na osiedlu Bytowskim i usuwając

znaki pionowe B-20 oraz A-l na skrzy żowaniach osiedla nr 2 , nie zadbano o usuni ęcie z
rejonu skrzyżowa ń oznakowania poziomego, któ re może być mylące, a zarazem

niebezpieczne dla u ż ytkownik ów ruchu drogowego?

7. Czy Pan Burmistrz zamierza zająć stanowisko oraz podjąć jakiekolwiek działania mające na
celu zapewnienie bezpieczeństwa uż ytkownik ów ruchu drogowego osiedla Bytowskiego, w
zwi ą zku z niedawnym wypadkiem na skrzyż owaniu ul . Żeromskiego oraz ul . Zapolskiej?
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